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Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom påverkar individen och kan medföra problem i det dagliga 
livet. Förmågan att acceptera och hantera sin sjukdom i dagligt liv kan variera avsevärt mellan 
olika människor. Följaktligen är behovet av omvårdnad individuellt. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva kvinnors hanteringsstrategier vid fibromyalgi. Med 
hanteringsstrategi avsågs i denna studie en handling eller tanke med målet att uppnå lindring 
eller ökad livskvalitet. Studien grundade sig på 13 omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 
Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysarbetet resulterade i sex 
kategorier: att försöka leva som om sjukdomen inte finns, att sänka kraven för att anpassa sig 
till sjukdomen, att undvika socialt liv och aktiviteter, att söka social kontakt och stöd från 
närstående och patientgrupper, att söka förklaringar, reflektera över livet och försöka tänka 
positivt, att inte ge upp inför sjukdomen och prova såväl traditionella som alternativa 
behandlingsmetoder. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kännedom om alternativa 
hanteringsstrategier hos människor med kronisk sjukdom. På så sätt kan dessa individer få 
stödjande omvårdnad som hjälper dem att inse sin egen styrka och sina egna möjligheter. En 
användbar modell för att sjuksköterskan ska kunna ge kvinnor med fibromyalgi god 
omvårdnad är Doris Carnevalis balansmodell. 
 
Nyckelord: att leva med kronisk sjukdom, kvinnor, fibromyalgi, hanteringsstrategier, 
kvalitativ innehållsanalys, dagligt liv, undvika, anpassa, närstående, reflektera 
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Att leva med kronisk sjukdom påverkar individen och kan medföra problem i det dagliga 

livet. Kronisk sjukdom är ett stort begrepp och innefattar en mängd olika sjukdomar. Kronisk 

sjukdom kan karaktäriseras som ett långvarigt oftast bestående tillstånd (Morse, 1997). Att ha 

en kronisk sjukdom kan medföra att relationen till den egna kroppen påverkas. Kroppsliga 

förändringar och symptom som inte går att ignorera kan rubba individens känsla av att 

kroppen är funktionell. Kroppen kan upplevas som ett hinder och en börda i det dagliga livet. 

Att acceptera den kroppsliga förändringen kan ta lång tid (Thygesen, 2001). 

 

Enligt Sjödén (1995, s. 23-31) kan upplevelsen av sjukdom variera avsevärt mellan olika 

individer. Därför kan samma typ av symptom eller biverkningar hos två människor ha helt 

olika inverkan på det dagliga livet. För människor som drabbats av långvarig sjukdom som 

inte kan botas, blir god livskvalitet ett centralt mål i vården. Nordström och Lützén (1995) 

menar att det är av vikt för personalen att ha vetskap om vad livskvalitet innebär för en 

enskild individ. Detta underlättar planering och utförande av åtgärder för denna individ. Stöd 

till patienten och de närstående kan vara en central åtgärd för att förbättra livskvaliteten när 

den kroniska sjukdomen påverkar familjesituationen. 

 

Fibromyalgisyndromet (FMS) är en kronisk sjukdom som är relativt vanlig i befolkningen. 

FMS drabbar oftast medelålders kvinnor men sjukdomen kan dock förekomma i alla åldrar. 

Även män kan få sjukdomen (Lindell, Bergman, Peterson, Jacobson & Herrström, 2000). 

Fibromyalgisyndromet har varit känt under lång tid. Sjukdomen har tidigare haft andra 

benämningar. På 50-talet benämndes patienter som nu har diagnosen FMS för SVBK inom 

läkarvetenskapen. Denna oetiska benämning står för Sveda Värk och Bränn-Kärringar. 

Sannolikt var benämningen ett uttryck för läkarens frustration inför en patient med kronisk 

smärta, men utan objektiva fynd vid undersökning och laboratorieprover. Det nuvarande 

begreppet FMS infördes på 70-talet. Diagnoskriterierna innebär i korthet långvarig generell 

smärta, omfattande båda kroppshalvor och både ovanför och nedanför midjan, smärta vid 

palpation av minst 11 av 18 specifika punkter på kroppen samt axial smärta som lokaliseras 

till kotpelaren eller främre bröstkorgen. Det finns för närvarande ingen effektiv kausal 

behandling. Smärtstillande läkemedel har vanligtvis dålig effekt vid fibromyalgi 

(Lindström & Åhlund, 1996, s. 136). 

 

Människor med fibromyalgi beskriver mer negativa känslor gentemot sig själva, upplever mer 

begränsningar och är mer pessimistiska inför framtiden jämfört med människor som lider av 
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reumatoid artrit (Gaston-Johansson, Gustafsson, Felldin & Sanne, 1990). Kvinnor med FMS 

upplever ofta svår trötthet och oförutsägbar, fluktuerande smärta. Detta leder till svårigheter 

att klara av dagligt liv. Svårigheterna leder i sin tur till ökad stress, vilket ökar 

smärtupplevelsen. Följdaktligen uppstår en ond cirkel (Söderberg & Norberg, 1995). 

 

Aaron Antonovsky (1987, s. 37-44) menar att en människas förmåga att klara av tillvarons 

påfrestningar beror på känslan av sammanhang (KASAM). KASAM: s centrala komponenter 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenterna samverkar och utvecklas 

under barndomen och i vuxen ålder. Individer med hög KASAM har höga värden på dessa 

komponenter. Meningsfullhet är en motivationskomponent som fungerar som en motor. Hög 

meningsfullhet medför att individen anser att det är värt att satsa energi på livets problem och 

krav. Hög känsla av begriplighet medför att individen förväntar sig att stimuli går att ordna 

och förklara. Hanterbarhet innebär att individen upplever att det står resurser till ens 

förfogande. På så sätt kan tillvarons krav mötas. Dessa resurser kan stå under ens egen 

kontroll eller styras av behöriga andra. Resurser som kontrolleras av andra kan vara familjen, 

vänner, kollegor eller en läkare som individen litar på. Hög hanterbarhet är starkt beroende av 

hög begriplighet. Detta därför att det krävs en klar bild av problemet för att kunna uppleva sig 

ha resurser att hantera det. Den centrala tesen i ovanstående modell är att stark KASAM är 

avgörande för framgångsrik hantering av livets stressorer (Antonovsky, 1987, s. 200). 

 

För kvinnor med FMS såväl som för vårdpersonal är det viktigt att få kunskap om 

handlingsstrategier som kan lindra sjukdomen och bidra till ökad livskvalitet. På så sätt kan 

tillvaron upplevas mer begriplig och därmed hanterbar. Upplevelsen och hanteringen är 

näraliggande områden som ibland är svåra att särskilja. I denna studie definieras upplevelsen 

som en känsla som ligger till grund för hanteringen. En hanteringsstrategi definieras som en 

handling eller tanke med ett mål. Målet kan vara att uppnå lindring, öka livskvaliteten eller få 

det dagliga livet att fungera. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors 

hanteringsstrategier vid fibromyalgi. 
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Metod 

Litteratursökning 

Litteraturstudien baserades på material från vetenskapliga artiklar. De bibliografiska 

referensdatabaser som användes var: CINAHL, Medline, Academic search samt Swemed+. 

Följande sökord användes: Fibromyalgia, coping, quality of life, daily life, women och 

chronical illness. Sökorden kombinerades på olika sätt. En manuell sökning via artiklarnas 

referenser utfördes också. Sökningarna resulterade i tretton artiklar som svarade mot syftet.  

Endast kvalitativ vårdvetenskaplig engelskspråkig litteratur publicerad mellan 1995 och 2002 

har använts.  

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Resultatet från innehållsanalysen ska kunna föras till ursprungsdatas sammanhang (Downe-

Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys syftar till att få fram kunskap och förståelse för 

studiens fenomen (Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Att studien tillhandahåller en 

systematisk och objektiv bild av det studerade fenomenet är av vikt. Detta kan uppnås genom 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden används för att belysa ett fenomen visuellt, verbalt eller 

skriftligt. Manifest innehållsanalys beskriver det faktiska innehållet i texten. Latent 

innehållsanalys fokuserar istället på det underliggande budskapet (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

I denna studie användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 

(Burnard, 1991). Analysen påbörjades med genomläsning av de vetenskapliga artiklar som 

svarade mot syftet. Dessa artiklar lästes upprepade gånger för att erhålla en känsla av helhet 

samt djupare förståelse. Sedan extraherades de textenheter som svarade mot syftet. Dessa 

skrevs ut på originalspråk och kodades. Därefter kondenserades textenheterna vid behov. 

Utifrån de kondenserade textenheterna utfördes en första kategorisering. Sedan granskades 

materialet ytterligare för att finna gemensamt innehåll och reducera antalet kategorier. 

Kategoriseringen skedde i flera steg till dess att kategorierna inte kunde sammanföras 

ytterligare. Säkring av validiteten uppnåddes genom att kontinuerligt gå tillbaka till 

ursprunglig rådata. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Cudney, Butler, 
Weinert & Sullivan, 
(2002) 

Kvalitativ 10 kvinnor 
 

Diskussionsgrupp via 
Internet  
Ostrukturerade 
intervjufrågor 
 

Smärta, trötthet, 
depression, 
sömnstörningar samt 
positivt tänkande 
beskrivs. 

Hallberg & 
Carlsson,  
(2000) 

Kvalitativ 22 kvinnor Djupintervjuer Kvinnorna upplever 
ständigt närvarande 
smärta. Varje aspekt av 
livet påverkas. En 
mängd strategier 
används för att klara av 
situationen. 
 

Hallberg & 
Carlsson,  
(1998) 

Kvalitativ 22 kvinnor Intervju med öppna 
frågor  

Traumatiska 
livshistorier, 
pessimistisk livssyn, 
tidiga förluster i livet, 
sociala problem leder till  
osäker läggning och 
överrepresentation bland 
kroniskt sjuka 
. 

Hellström et al., 
(1999) 

Kvalitativ 19 kvinnor, 
1 man 

Intervjuer  Bekräftelse och 
diagnostisering av 
sjukdomen upplevs som 
viktig. Patienterna 
utvecklar kontinuerligt 
strategier för att klara 
tillvaron. 
 

Henriksson, 
(1995) 

Kvalitativ 40 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer 

Förändringar av vanor, 
roller och livsstil. Stöd 
behövs från 
vårdpersonal. Liknande 
förhållanden i USA och 
Sverige. 
 

Moore-Schaefer, 
(1995) 

Kvalitativ 36 kvinnor Djupintervjuer  En daglig kamp för att 
upprätthålla balansen. 
Sjukdomen blir med 
tiden en del av livet. 

Moore-Schaefer, 
(1997) 

Kvalitativ, 
kvantitativ-
deskriptiv 

8 kvinnor Hälsodagbok fördes 
under 3 månader 

Smärtan är både fysiskt 
och mentalt betingad. 
Självkännedom medför 
ökad kontroll över 
sjukdomen. Distraktion 
minskar känslan av 
obehag. 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13 ) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod HHuvudfynd 
Sturge-Jacobs, 
(2002) 

Kvalitativ 9 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer som följdes 
av telefon kontakt 

Smärtan är konstant 
närvarande. Trötthet, 
smärta och 
sömnproblem är vanligt. 
Strävan efter ett normalt 
liv samt strategier för att 
leva med 
begränsningarna 
beskrivs. 
 

Söderberg & 
Lundman, 
(2001) 

Kvalitativ 25 kvinnor Narrativa 
semistrukturerade 
intervjuer 

Kvinnorna beskriver en 
mängd förändringar till 
följd av sjukdomen. Att 
lära sig hantera tillvaron 
är viktigt. 
 

Söderberg, Lundberg 
& Norberg, 
(2002) 

Kvalitativ 25 kvinnor med 
fibromyalgi. 
25 friska 
kvinnor. 

Narrativa intervjuer Innebörden av trötthet 
relaterades olika mellan 
friska kvinnor och 
kvinnor med 
fibromyalgi. Vikten att 
ha hopp om lindring 
beskrivs 
. 

Söderberg, Lundman 
& Norberg, 
(1999) 

Kvalitativ 
 

14 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer  

Förlust av frihet. Hot 
mot integriteten. En 
kamp för att uppnå 
lättnad och förståelse.  
 

Åsbring, 
(2001) 

Kvalitativ 25 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer 

Sjukdomen inverkar 
radikalt på livet. 
Konsekvenser är störda 
relationer i socialt liv 
och arbetsliv. 
Sjukdomsvinster till 
följd av 
identitetsförändring 
beskrivs.  
 

Åsbring & 
Närvänen, 
(2002) 

Kvalitativ 13 kvinnor med 
fibromyalgi. 
12 kvinnor med 
CFS 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Den diffusa 
symptombilden medför 
att kvinnorna upplever 
stigmatisering. En 
mängd strategier för att 
hantera stigmat beskrivs.
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Resultat 
Analysen resulterade i sex kategorier som redovisas i Tabell 2. Kategorierna beskrivs därefter 

i löpande text och illustreras med citat från originalartiklarna. 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 
 

Att försöka leva som om sjukdomen inte finns. 

Att sänka kraven för att anpassa sig till sjukdomen.  

Att undvika socialt liv och  aktiviteter. 

Att söka social kontakt och stöd från närstående och patientgrupper. 

Att söka förklaringar, reflektera över livet och försöka tänka positivt. 

Att inte ge upp inför sjukdomen och prova såväl traditionella som alternativa 

behandlingsmetoder. 

 

 

Att försöka leva som om sjukdomen inte finns. 

 Kvinnor uppgav att de ofta hade en strävan att leva så normalt som möjligt.  Svårigheter att 

acceptera sjukdomen och en vilja att ge barnen en normal uppväxt kunde ligga till grund för 

detta. Att leva normalt, fortsätta att arbeta och delta i normala aktiviteter medförde också en 

känsla av egenvärde och lycka hos kvinnorna (Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg & Lundman, 

2001; Åsbring, 2001; Åsbring & Närvänen, 2002). En strategi som användes för att kunna 

leva som om sjukdomen inte fanns var att ignorera symptomen. Kvinnorna uppnådde detta 

genom att inte bry sig om smärtan och försöka fortsätta som om ingenting hänt (Hallberg & 

Carlsson, 2000; Henriksson, 1995). Att ha ett mål i tillvaron gjorde det lättare att inte bry sig 

om smärtan (Åsbring, 2001). Vissa kvinnor försökte se till att hålla en hög energinivå genom 

att äta rätt, göra saker de tyckte om och vila. Då kunde de lättare bortse från värk och trötthet, 

vilket bidrog till att de kände sig normala. När kvinnorna kände sig bättre kunde de glömma 

sin sjukdom och därför överanstränga sig (Moore-Schaefer, 1997). 

 

En annan strategi var att dölja sin sjukdom och upprätta en fasad. Några kvinnor beskrev att 

de spelade rollen av en lycklig, hälsosam och normal person därför att detta hjälpte dem att 

upprätthålla den tidigare identiteten (Sturge-Jacobs, 2002; Åsbring, 2002). Andra kvinnor 

dolde sin sjukdom i tron att omgivningen skulle börja undvika dem om deras faktiska tillstånd 

blev känt. De höll smärtan inom sig och fortsatte att jobba (Cudney, Butler, Weinert & 
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Sullivan, 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Åsbring, 2001). I en studie (Söderberg & 

Lundman, 2001) beskrev en av deltagarna att hon stärktes av att se frisk ut trots att hon kände 

sig sjuk. Därför lade hon ner tid på sitt utseende. Ytterligare en strategi som användes för att 

kunna leva normalt var att kvinnorna utförde ansträngande aktiviteter trots medvetenhet om 

konsekvenser i form av ökade symptom. Några kvinnor bedömde att vissa aktiviteter var 

värda att utföra trots symptomökningen därför att de kände sig nöjda med prestationen 

(Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1997; Söderberg & Lundman, 2001). 

 

I don’t know, it´s just that people hear about someone with a particular disease 
or condition it,s like they’re not the same person anymore or something. 
Somehow people think they’ve changed, or people change them to suit the 
condition. People feel different to you, they treat you differently when they are 
around you. They think you are not the same person anymore. I hate that. 
(Sturge-Jacobs, 2002, s. 26). 

 
I have two small children, and I don’t want them to say when they’re older, we 
couldn,t do this or that because my mom was sick. They’re entitled to better than 
that. As far as I can possibly do it, we live a normal life and do normal family 
things, like picnics, swimming, skating, birtday parties (Sturge-Jacobs, 2002, s. 
27). 
  
Still, you’ve to do something that you once enjoyed, and then you get worse for 
several days afterwards, but then you’ve had the positive and nice side 
(Söderberg & Lundman, 2001, s. 621). 

 
Often you hear but are you sick, “you look so good,” but so then that’s a way to 
give yourself strength, the outside doesn’t need to look bad just beacuse the 
inside is bad (Söderberg & Lundman, 2001, s. 625). 

 
Att sänka kraven för att anpassa sig till sjukdomen. 

Kvinnor med fibromyalgi ansåg att det var viktigt att lära sig se sina begränsningar och 

acceptera dessa. Att lära sig att lyssna på sin kropp och inte ignorera dess signaler var centralt 

för att underlätta det dagliga livet (Cudney et al., 2002; Henriksson, 1995; Moore Schaefer, 

1995; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg & Lundman, 2001; Åsbring, 2001). En strategi som 

användes för att minska symptom som smärta och trötthet var att begränsa sig trots att 

sjukdomen var bättre. På så sätt undvek kvinnorna att överanstränga sig och därmed bli sämre 

(Cudney et al., 2002; Henriksson, 1995). Vissa kvinnor anpassade sig till sjukdomens 

fluktuationer genom att leva dag för dag. Under bra dagar uträttade de mer och under sämre 

dagar uträttades bara det nödvändigaste (Hallberg & Carlsson, 1998; Henriksson, 1995; 

Moore-Schaefer, 1995; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Söderberg & Lundman, 

2001). 



 10

Kvinnor med fibromyalgi beskrev att de upplevde stress i tillvaron (Hallberg & Carlsson, 

1998; Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1997). Kvinnor beskrev att de utvecklade olika 

strategier för att reducera stressen. Att bli medveten om stressens inverkan kunde bidra till 

förståelse av stressupplevelsen och därmed reducera den. En kvinna blev lugnare och mindre 

stressad när hon samtalat i telefon med gamla goda vänner (Moore-Schaefer, 1997). 

Kvinnorna lärde sig även att ta mer tid på sig och göra saker i sin egen takt (Henriksson, 

1995; Moore-Schaefer, 1995). Kvinnor med fibromyalgi uppgav att de ibland behövde sänka 

kraven på sig själva för att kunna klara av att leva med sjukdomen. En strategi för att uppnå 

detta var att öka sin toleransnivå och inta en mer flexibel attityd (Cudney et al., 2002; 

Hallberg & Carlsson, 1998; Henriksson, 1995; Söderberg et al., 1999). Vissa kvinnor 

reducerade sina ambitioner och åtaganden och försökte ignorera livets trivialiteter. Att inte 

göra något speciellt medförde att de kände sig bättre (Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg 

et al., 1999; Åsbring, 2001). 

 

Kvinnor med fibromyalgi beskrev att de upplevde behov att planera, strukturera och 

omorganisera tillvaron för att försöka få kontroll över sjukdomen (Cudney et al., 2002; 

Hallberg & Carlsson, 2000; Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1995; Åsbring, 2001). Vid 

fibromyalgi är symptomen vanligtvis svårast på morgonen. En strategi för att hantera detta var 

att kvinnorna steg upp tidigt och upprättade speciella morgonrutiner. Då fick de en lugn start 

på dagen. Krävande göromål planerades in senare på dagen (Henriksson, 1995). Kvinnor 

omorganiserade hushållsarbetet på olika sätt. En strategi var att göra scheman och listor över 

veckans aktiviteter för att ha kontroll över situationen. Att alternera mellan tunga och lättare 

sysslor, använda hushållsmaskiner samt delegera göromålen inom familjen bidrog till att 

smärtprovocerande aktiviteter undveks. Andra sätt att omorganisera arbetet hemma var att 

anställa hjälp utifrån med hushållssysslorna liksom att sköta sitt spädbarn på golvet för att 

undgå tunga lyft (Henriksson, 1995; Åsbring, 2001). Prioritering var ibland nödvändig för att 

klara det dagliga livet. Vissa kvinnor prioriterade arbetet högt och använde helgerna till att 

vila inför arbetsveckan. Andra kvinnor slutade arbeta eller lät sjukskriva sig för kortare eller 

längre perioder. De hade inte styrka att sköta både hem och arbete (Hallberg & Carlsson, 

2000; Henriksson, 1995). 

 

Kvinnor beskrev att de försökte finna nya vägar för att klara av livet och uppnå komfort 

(Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1995; Åsbring, 2001). En viktig strategi var att försöka 

finna fysiska och mentala aktiviteter som kändes bekväma. Några kvinnor införlivade sin 
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fysiska träning i det dagliga schemat genom att exempelvis cykla till arbetet. En kvinna 

skaffade sig en liten hund för att promenaderna skulle kännas meningsfulla. Att börja skriva 

eller ägna sig åt konst var också ett sätt att uppnå hälsa och aktivitet. En del kvinnor tillgrep 

radikala strategier för att förbättra livskvaliteten. Ett exempel var att flytta till ett mindre hus, 

eller till en lägenhet för att minska tidsåtgången för hemmets skötsel. Ett annat exempel 

innebar att kvinnan separerade från sin partner för att situationen var ohållbar. Detta kunde 

innebära möjlighet till ett nytt liv med återgång till arbetsmarknaden (Henriksson, 1995). 

 

I do everything I always did. If I’m not feeling well, it may take me longer to do 
things. What used to take me half an hour to clean, will take me an hour. I love 
to walk and hike. I just take a cane with me. It doesn’t bother me to do that. I 
may be behind the others but I don’t stop walking (Moore-Schaefer, 1995, s. 
100). 

 
She’s too heavy now... to lift her. I keep her on the floor and I... we do 
everything on the floor so I don’t have to keep getting up and down and I don’t 
have to lift her very much (Henriksson, 1995, s. 80). 

 
“ I can write my schedule every day”; “I’m a list- maker”; I have a schedule 
/.../ didn’t use to” (Henriksson, 1995, s. 80). 

 
If we are going out or going to see someone I have to plan my day, I can’t do 
anything that day if I am going to make it. But I do that/.../ I plan the day before 
I go (Henriksson, 1995, s. 80). 

 
Att undvika socialt liv och aktiviteter. 

 Många kvinnor uppgav att de drog sig tillbaka och undvek att delta i livets normala 

aktiviteter (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 1998; Hallberg & Carlsson, 2000; 

Moore-Schaefer, 1995; Moore-Schaefer, 1997; Åsbring, 2001; Åsbring & Närvänen, 2002). 

Vissa kvinnor valde att isolera sig från vänner och familj. De var rädda att omgivningen 

skulle tröttna och försvinna (Cudney et al., 2002; Åsbring & Närvänen, 2002). En kvinna 

undvek att sova i samma rum som maken därför att hans sömn blev störd av hennes plågor 

(Åsbring & Närvänen, 2002). En annan orsak till denna strategi var att kvinnorna ville 

undvika krav och förväntningar från andra. De drog sig också tillbaka i situationer där de inte 

orkade låtsas inför omgivningen (Åsbring, 2001). Några kvinnor undvek områden med 

mycket folk och kunde inte gå på dans som förut eftersom att all berörning skapade 

smärtsensationer (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Sturge-Jacobs, 2002). En 

del kvinnor undvek umgänge med andra kvinnor med fibromyalgi därför att sjukdomen då 

blev i fokus och gjorde det svårt att tänka positivt (Åsbring & Närvänen, 2002). En annan 
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strategi var att undvika aktiviteter som tidigare skänkt tillfredställelse av rädsla för 

konsekvenser (Hallberg & Carlsson, 1998; Moore-Schaefer, 1997; Sturge-Jacobs, 2002). En 

kvinna undvek att ha sex därför att det gjorde henne utmattad (Hallberg & Carlsson, 1998). 

Andra kvinnor undvek hushållsarbete därför att de blev totalt utslitna i flera dagar efteråt 

(Söderberg et al., 1999). Några kvinnor med fibromyalgi beskrev att de givit upp och 

resignerat inför sjukdomen. Dessa kvinnor slutade kämpa för att upprätthålla en balans och 

stannade i sängen i väntan på att sjukdomen skulle försvinna (Hallberg & Carlsson, 2000; 

Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1995). 

 

I cannot make those holiday trips, like I made before. Gone of and skied and 
things like that. It’s no longer possible. I can go to the mountains of course, it’s 
true, I’ve discovered that, but I can’t ski anymore (Åsbring, 2001, s. 317). 

 
When I am in pain, the body damage gets worse through activity (Hallberg & 
Carlsson, 2000, s. 33). 
 
If I clean and vacuum, then for the next few days afterwards I’m totally 
exhausted, so I avoided such exertions. (Söderberg et al., 1999, s. 582). 

 

Att söka social kontakt och stöd från närstående och patientgrupper. 

I flera studier (Hallberg & Carlsson, 1998; Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1995; 

Söderberg et al., 1999; Söderberg & Lundman, 2001; Söderberg et al., 2002; Åsbring & 

Närvänen, 2002) uppgav kvinnor att de aktivt sökte social kontakt och stöd från omgivningen. 

En strategi var att kvinnorna uppmuntrade närstående att delta i informationsmöten om 

sjukdomen. Dessa kvinnor hoppades på förståelse och därmed stöd från omgivningen 

(Söderberg et al., 1999; Söderberg, Lundman & Nordberg, 2002; Åsbring & Närvänen, 2002). 

Vissa kvinnor upprättade ett intimt nära umgänge inom en liten krets för att kompensera för 

undvikandestrategier (Åsbring & Närvänen, 2002). Kvinnor med fibromyalgi uppgav sig 

behöva hjälp från närstående att klara dagligt liv. En del kvinnor kände ingen tvekan inför att 

be om hjälp. De ville ta emot såväl praktisk som emotionellt stöd av make och barn (Hallberg 

& Carlsson, 1998; Henriksson, 1995; Söderberg & Lundman, 2001). Andra kvinnor tvekade 

inför att be om hjälp. De hatade att be om hjälp och kände sig tvingade till detta (Henriksson, 

1995; Söderberg & Lundman, 2001).  En annan strategi var att själv hjälpa andra människor 

som lider av oförmåga. Ett exempel kunde vara att starta stödgrupper för individer som nyss 

fått sin fibromyalgi diagnostiserad. Denna strategi bidrog till en känsla av meningsfullhet hos 

kvinnorna (Moore-Schaefer, 1995). Många kvinnor valde att gå med i en patientgrupp. Där 

kunde de utbyta erfarenheter, känna att de passade in, få förståelse och gemenskap 
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(Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattson, 1999; Söderberg et al., 1999; Åsbring 

& Närvänen, 2002). 

 

Yes, I have always done everything myself, I’m not used asking for help. I’ve 
always thought that if they do their bit I’ll do the rest, and it’s worked very well. 
But it has been difficult to learn to say that need help; they haven’t done 
anything before that (Söderberg & Lundman, 2001, s. 622). 

 
I have been to the rheumatology unit... met a group... and I think that gave me a 
lot... because I heard of others with the same problems... so you are not alone 
(Söderberg et al., 1999, s. 582). 

 

Att söka förklaringar, reflektera över livet och försöka tänka positivt. 

Kvinnor med fibromyalgi beskrev att de tyckte det var viktigt att få förståelse för vad som 

hänt. Att få en förklaring som ledde till kunskap om varför insjuknandet skett kunde bidra till 

acceptans av sjukdomen och ett värdigt liv. En förklaring underlättade livet också därför att 

tillståndet kunde förklaras inför andra (Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg et al., 1999). 

Vissa kvinnor använde en strategi som innebar att de sökte orsaksförklaringar. De trodde att 

om orsaken till försämringen blev känd så kunde de förhindra att bli ännu sämre.  Några 

kvinnor upptäckte att sjukdomen förbättrades när det blev högtryck. Denna kunskap var 

uppmuntrande och ledde till att besvären lättare kunde uthärdas vid lågtryck (Moore-Schaefer, 

1997). En kvinna var övertygad om att fluktuationerna i sjukdomen kunde förklaras av 

menstruationscykeln. Andra kvinnor var övertygade om att sjukdomen var av allergisk natur 

och undvek därför viss symptomgivande mat. Dessa övertygelser underlättade ofta 

införlivandet av symptomen i det dagliga livet. Kvinnorna kunde därmed se sjukdomen som 

en del av livets normala förtretligheter eller helt förneka symptomens existens (Moore-

Schaefer, 1995). 

 

I have a feeling as I always did that FM is hormonal. I can follow my symptoms 
based on my cycle (Moore-Schaefer, 1995, s. 99). 

 
You can in fact live a life of dignity if you just know why you are like this. It 
helps quite a lot nowadays, now I know, previously I don’t understand... 
(Söderberg et al., 1999, s. 582). 

 

Kvinnor med fibromyalgi uppgav att sjukdomen ofta ledde till funderingar över existensiella 

frågor. Kvinnorna reflekterade över vad som är värdefullt i livet och bör prioriteras, relationer 

till andra och livsfilosofins betydelse för sjukdomen (Cudney et al., 2002; Moore-Schaefer, 
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1995; Åsbring, 2001). Processen innebar sökande och ledde ibland till att en ny och mer 

gynnsam identitet skapades. Den nya identiteten kunde innebära en ny attityd som fokuserade 

på livskvalitet och nya upplevelser (Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1995; Åsbring, 

2001). Vissa kvinnor fick ökad förståelse för andra människor som har det svårt, därför att de 

fått insikt i hur det är att vara sjuk (Åsbring, 2001). Kvinnor med fibromyalgi beskrev att de 

använde en strategi som innebar positivt tänkande. De försökte se den ljusa sidan av 

sjukdomen (Cudney et al., 2002; Moore-Schaefer, 1995; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg et 

al., 1999). Ett tankesätt var att se sjukdomen ur positiv synvinkel för att den ändrade 

inriktning på livet (Hellström et al., 1999). Andra använde sig av positivt tänkande för att 

övervinna förändringarna i samband med sjukdomen. De tänkte att sjukdomen medförde 

förbättrad förmåga att finna lösningar på problem och försökte övertyga sig själva om att 

medicinen hjälpte (Cudney et al., 2002). En annan form av positivt tänkande kunde vara att 

kvinnorna jämförde sig med andra i en värre situation (Hallberg & Carlsson, 2001). Trots de 

radikala förändringarna var en positiv framtidstro viktig för många kvinnor (Cudney et al., 

2002; Henriksson, 1995; Söderberg & Lundman, 2001). En kvinna började studera, för att ha 

ett mål att uppnå (Åsbring, 2001). Andra kvinnor beskrev att det var viktigt att ha tro på 

valmöjligheter inför framtiden (Moore-Schaefer, 1995). Vetskap om att sjukdomen inte är 

dödlig och tilltro till att forskning ska frambringa ett botemedel mot fibromyalgi skänkte 

också hopp för vissa kvinnor (Cudney et al., 2002; Söderberg & Lundman, 2001). 

 

Everyone talks about the trifling things in the world, to enjoy them, but I have 
seen them as the big things. Things like candelights and the ticking of the clock. 
I sit at my kitchen table and just enjoy. I want to travel; I want to buy a house, 
big projects like that. And then there have been these things in everyday life, 
which one has never really thought about because they’ve been so natural 
(Åsbring, 2001, s. 317). 

 
The way I see my life will have a direct bearing on my quality of life... life is a 
moment to moment thing. If I... see my problem from that angle ... they will not 
feel so great (Cudney et al., 2002, s. 43). 

 

Att inte ge upp inför sjukdomen och prova såväl traditionella som alternativa 

behandlingsmetoder. 

I en studie av Sturge-Jacobs (2002) beskrev kvinnor med fibromyalgi att de ständigt kämpade 

för att kunna fungera i vardagen. De kämpade för att kunna fungera som mor, älskarinna, fru 

eller farmor. Kampen kunde även bestå av att fortsätta framåt i tillvaron och framhärda i att 

söka hjälp trots att de kände sig totalt utmattade (Cudney et al., 2002; Henriksson, 1995; 
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Moore-Schaefer, 1995; Söderberg et al., 2002). Kvinnor med fibromyalgi beskrev ett flertal 

strategier som syftade till att uppnå lindring eller bot. Många kvinnor uppgav att de provat de 

flesta behandlingsmetoder som fanns tillgängliga inom traditionell och alternativmedicinsk 

vård (Hallberg & Carlsson, 1998; Hallberg & Carlsson, 2000; Moore-Schaefer, 1995; 

Söderberg et al., 1999; Åsbring & Närvänen, 2002). Exempel på metoder som kvinnorna 

uppgav var muskelterapi, specialkost, värmebehandling, meditation, sjukgymnastik, massage, 

laserterapi, healing, akupunktur och psykoterapi (Hallberg & Carlsson, 1998; Hallberg & 

Carlsson, 2000; Moore-Schaefer, 1995; Söderberg et al., 1999). Vissa kvinnor utvecklade en 

strategi som innebar att de sökte många olika läkare. Detta därför att de inte ville bli ansedda 

som gnällande, krävande problempatienter (Åsbring & Närvänen, 2002). Kvinnorna blev ofta 

erbjudna att prova antidepressiv medicinering och smärtlindrande medicin för att minska 

smärtan och kunna sova bättre (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg et 

al., 2002). Några kvinnor ställdes då inför ett dilemma. De ville inte vara beroende av 

medicinering men ansåg sig samtidigt behöva den (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 

1998). För att minimera medicineringen och ändå uppnå lindring valde en del kvinnor i 

samråd med läkare att ta lågdos antidepressiva för att förbättra sömnen och att ta 

smärtlindrande bara när de planerat något viktigt för dagen (Hallberg & Carlsson, 2000). En 

kvinna beskrev att hon tog smärtlindrande för att kunna rida (Söderberg & Lundman, 2001). 

 

Kvinnor med fibromyalgi utvecklade även egna metoder för att få lättnad. Kvinnorna beskrev 

att om de vilade eller sov en stund kunde de få styrka att klara resten av dagen (Cudney et al., 

2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Henriksson, 1995; Söderberg et al., 2002). En kvinna 

beskrev att hon gick och la sig igen när övriga familjen gått för att få kraft att utföra 

hushållsarbetet senare på dagen. Andra kvinnor som yrkesarbetade beskrev vikten av att ta 

korta raster och byta arbetsställning ofta under arbetspasset (Henriksson, 1995). En annan 

strategi innebar att kvinnorna distraherade sig från symptomen (Cudney et al., 2002; Hallberg 

& Carlsson, 2000; Henriksson, 1995; Moore-Schaefer, 1997). Distraktionen kunde bestå av 

att läsa en bok eller tidning för att inte tänka på smärtan eller att erinra sig trevliga händelser 

från förr i tiden (Hallberg & Carlsson, 2000; Moore-Schaefer, 1997). Vissa kvinnor loggade 

in på datorn för att läsa eller sända mail i väntan på sömnen (Cudney et al., 2001). Kvinnorna 

beskrev även andra strategier som gav lindring. Avslappningsövningar via bandinspelade 

instruktioner kombinerat med lugn musik hjälpte för några kvinnor. En yngre kvinna använde 

alkohol som självmedicinering för att uppnå tillfällig lättnad. Att gnugga, gnida eller massera 

den drabbade kroppsdelen kunde skänka tillfällig lindring (Hallberg & Carlsson, 2000). Några 
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kvinnor använde sig av djupandning och visualisering för att kunna slappna av och underlätta 

insomnandet (Cudney et al., 2002; Sturge-Jacobs, 2002). Att vistas ute på sommaren i värme 

och ljus kunde också förbättra symptomen (Söderberg et al., 2002). 

 

The cronic pain patient is not seen as an ideal patient, rather as a difficult case 
(Hallberg & Carlsson, 1998, s. 100). 

 
I lie down during the afternoon and then I can actually sleep quite well.../../... it 
happends that I sleep for a couple of hours. Or rest for a couple of hours 
anyway. (Henriksson, 1995, s. 79). 

 
It was a terrible pity, because then I felt so bad for a time that I couldn’t even 
get up on the horse, now I can, now I definitely decided to take painkiller and 
then I can ride and then I’m all exhausted for a whole day but I’ll just have to 
take that (Söderberg & Lundman, 2001, s. 622). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors hanteringsstrategier vid 

fibromyalgi. Analysen resulterade i sex kategorier; att försöka leva som om sjukdomen inte 

finns, att sänka kraven och anpassa sig till sjukdomen, att undvika socialt liv och aktiviteter, 

att söka social kontakt och stöd från närstående och patientgrupper, att söka förklaringar, 

reflektera över livet och försöka tänka positivt samt att inte ge upp inför sjukdomen och prova 

såväl traditionella som alternativa behandlingsmetoder. 

 

Den första kategorin; att försöka leva som om sjukdomen inte finns visade att kvinnor med 

fibromyalgi ofta strävade efter att leva så normalt som möjligt. Strategier som användes för att 

uppnå normalitet var att ignorera sjukdomen, försöka dölja sin sjukdom inför andra och att 

anstränga sig för att kunna delta i ”normala” aktiviteter trots medvetenhet om konsekvenser i 

form av ökade symptom. Dessa strategier kunde ha sin grund i svårigheter att acceptera 

sjukdomen eller en önskan att ge sina barn en normal uppväxt. Joachim och Acorn (2000) 

beskriver sambandet mellan upplevelsen av stigma vid kronisk sjukdom och individens beslut 

att dölja sin sjukdom. En sjukdom kan upplevas som ett stigma trots att den inte syns. Utifrån 

sin erfarenhetsvärld gör individen ett val mellan att informera omgivningen eller inte. Vilken 

strategi individen väljer beror ofta på vilka konsekvenser denne förutspår. Utifrån detta kan 

sägas att kvinnor med fibromyalgi som försöker dölja sitt tillstånd troligtvis hanterar sin 

sjukdom på liknande sätt. 
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I en kategori framkom att det var viktigt för kvinnorna att sänka kraven för att anpassa sig till 

sjukdomen. Kvinnor med FMS gick ofta igenom en process som innebar att de lärde sig se 

sina egna begränsningar. Strategier för att upprätta en balans i tillvaron var att leva dag för 

dag och anpassa aktivitetsnivån efter sjukdomens fluktuationer, reducera stressmoment i 

tillvaron, öka sin toleransnivå, planera, omorganisera och strukturera tillvaron samt finna nya 

alternativa lösningar för att förbättra livskvaliteten. Detta kan anknytas till Carnevali (1996, s. 

22-23) som beskrivit en modell som syftar till att skapa balans mellan det dagliga livets krav 

och patientens inre och yttre resurser. Dessa faktorer interagerar med varandra. Det dagliga 

livet påverkas av patientens funktionsförmåga. Funktionsförmågan i sin tur påverkas av 

händelser och krav i det dagliga livet. Det ömsesidiga beroendet mellan funktionell förmåga 

och dagligt liv kan beskrivas som en balansvåg. Individens livskvalitet är avhängig förmågan 

att upprätta en effektiv balans i tillvaron. Balans emellertid förekomma på högre eller lägre 

nivåer. Individen och närstående kan uppnå balans på hög nivå om resurserna är tillräckliga 

och det dagliga livet tillfredställande.  

 

Kategorin att undvika socialt liv och aktiviteter beskrev att en del kvinnor drog sig tillbaka.   

Denna strategi kunde ha sin grund i rädsla för konsekvenser. Vissa kvinnor trodde att 

omgivningen skulle tröttna och försvinna. Andra kvinnor orkade inte låtsas inför omgivningen 

eller var rädda att fysisk beröring skulle skapa smärtsensationer. Aktiviteter som tidigare 

skänkt tillfredställelse undveks därför att de ledde till utmattning och mer smärta. I resultatet 

framkom också en grupp kvinnor som gett upp inför sjukdomen och resignerat. Ware (1999) 

menar att utmattning och social isolering är tätt sammanknutna. Människor med kronisk 

sjukdom som upplever utmattning blir ofta socialt isolerade som följd. Känslan av total 

utmattning kan inträffa när som helst och innebär ofta att individen måste ställa in planerade 

aktiviteter. Detta kan innebära att omgivningen tröttnar på ständigt inställda möten och låter 

relationen ebba ut. Lindsey (1996) anser dock att det är viktigt för individer med kronisk 

sjukdom att bibehålla relationer till andra människor och även söka nya kontakter. På så sätt 

upprätthålls det sociala nätverket, vilket är en viktig yttre resurs. Enligt Carnevali (1996, s. 

35) är en av de viktigaste yttre resurserna människor med ett genuint intresse för individen. 

Människor som finns tillgängliga inte bara när det går bra, utan också under problematiska 

perioder i livet. 

 

I studien framgick under kategorin; att söka social kontakt och stöd från närstående och 

patient grupper, att många kvinnor aktivt sökte social kontakt och stöd från omgivningen. 



 18

Narayanasamy (2002) menar att ett stödjande socialt nätverk som familj, vänner och 

föreningsliv, är viktiga copingmekanismer vid kronisk sjukdom. Strategier som framkom i 

denna litteraturstudie för att uppnå detta var att uppmuntra omgivningen att gå på 

informationsmöten, gå med i en patientgrupp, be närstående om hjälp eller att själv hjälpa 

andra som har det svårt. Enligt Lindsey (1997) kan individen uppnå hälsa i sjukdom genom 

att hjälpa andra medmänniskor i liknande situationer. Kvinnor i litteraturstudien som hjälpte 

andra uppgav att de upplevde meningsfullhet. Antonovsky (1987, s. 40) menar att 

meningsfullhet är en motivationskomponent som utgör en grund för begriplighet och 

hanterbarhet. Om en individ upplever motivation ökar följaktligen förmågan att förstå och 

hantera situationen. 

 

Ström (2000) har utfört en pilotstudie som syftade till att beskriva hur deltagande i 

patientvägledningsgrupp stärker motivationen och främjar patientens hanteringsförmåga av 

hälsorelaterade krav i tillvaron. Deltagarna i studien var kvinnor med diagnosen SLE sedan 

minst fem år tillbaka. SLE är en kronisk reumatisk sjukdom som kan medföra inflammation 

och smärta i leder, muskler såväl som inre organ. Studiens resultat visade att deltagande i 

patientgrupp ledde till upplevelse av gemenskap och samhörighet vilket stärkte motivationen 

och ökade förmågan att klara dagligt liv för kvinnor med SLE. Liknande resultat framkom i 

litteraturstudien. Många kvinnor med fibromyalgi valde att gå med i en patientgrupp för att 

kunna utbyta erfarenheter, känna gemenskap och få förståelse. Emellertid undvek en del 

kvinnor umgänge med andra fibromyalgipatienter därför att de upplevde att sjukdomen kom i 

fokus och gjorde det svårt att tänka positivt. 

 

Studien visade under kategorin; att söka förklaringar, reflektera över livet och försöka tänka 

positivt, att kvinnor med FMS ofta tyckte att det var viktigt att få förståelse för vad som hänt. 

Därför sökte en del kvinnor orsaksförklaringar. Att ha en övertygelse om varför insjuknandet 

skett kunde för dessa kvinnor underlätta införlivandet av sjukdomen i dagligt liv. Antonovsky 

(1987, s. 39) menar att förmågan att göra ting begripbara är väsentlig för att individen ska 

kunna uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron. Att ha förmågan att göra ting gripbara 

innebär inte att dessa är önskvärda för individen. Begripbarhet innebär istället en förväntan 

om att händelser ska gå att ordna och förklara. 

 

Sjukdomen ledde vanligtvis till funderingar över existentiella frågor. Processen innebar 

sökande och ledde ibland till att en ny mer gynnsam identitet och attityd skapades hos 
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kvinnorna. Ytterligare en strategi som beskrevs var att försöka tänka positivt och se den ljusa 

sidan. Lindsey (1997) menar att ett inre sökande och rannsakande är viktigt då existentiella 

frågor som berör individens egenvärde och val av handlingssätt är en central del för att kunna 

uppleva hälsa trots sjukdom. Trots att en människas fysiska förmåga är nedsatt kan individen 

genom att uppleva sig som hel och fullvärdig komma till insikt om sitt unika värde. 

 

I kategorin; att inte ge upp inför sjukdomen och prova såväl traditionella som alternativa 

behandlingsmetoder framgick att kvinnor med fibromyalgi förde en ständig kamp för att klara 

dagligt liv. Kvinnorna fortsatte att söka hjälp trots att de var totalt utmattade. Många kvinnor 

uppgav att de provat de flesta behandlingsmetoder som fanns tillgängliga inom traditionell 

och alternativmedicinsk vård. Lindsey (1997) menar att alternativa behandlingsformer kan 

vara nog så viktiga då patienten söker uppnå välbefinnande. Det kan vara så skilda ting som 

att meditera eller nyttja musikterapi. Som professionell yrkesutövare är det viktigt att kritiskt 

granska värdet av dessa metoder. Det gäller emellertid att vara lyhörd samt visa respekt och 

empati då patienten är expert på sin speciella situation. Enligt Hälso och sjukvårdslag 

(1998:531) skall hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten.  

 

Utöver traditionell behandling utvecklade kvinnor med fibromyalgi även egna metoder för att 

få lättnad. Dessa strategier kunde exempelvis innebära vila, distraktion, avslappningsövningar 

eller djupandning. Enligt Paterson, Russel och Thorne (2001) har många människor med 

kronisk sjukdom lärt sig hantera sin sjukdom genom att testa, experimentera och bli medvetna 

om hur deras kroppar reagerar på olika stimuli. Detta kan leda till att individen slutar se på sig 

själv som patient och istället ser sig som expert på sin egen situation. 

 

Utifrån ovanstående resultat kan ses att kvinnor använde många olika strategier för att klara 

av tillvaron. Följaktligen är deras omvårdnadsbehov också skiftande. Som sjuksköterska är 

det av vikt att ha medvetenhet om detta. Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand 

(2000, s. 187-189) syftar omvårdnadsåtgärder till att främja och upprätthålla hälsa och 

välbefinnande samt förebygga sjukdom och ohälsa. Vid ohälsa ska återställande av hälsa vara 

ett mål. Om detta inte är möjligt ska en så hög grad av hälsa och välbefinnande som är möjlig 

för den enskilde individen eftersträvas.  
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Ett redskap för sjuksköterskan för att stödja kvinnor med fibromyalgi till empowerment kan 

vara Carnevalis balansmodell. Empowerment kan beskrivas som att sjuksköterskan överför 

bemyndigandet till patienten. Med detta menas att patienten genom stöd får makt, kraft och 

energi för att hantera sin livssituation (Rodwell, 1996). Carnevalis balansmodell kan användas 

av sjuksköterskan för att organisera patientdata och planera omvårdnadsbehandlingen. Utifrån 

patientens livssituation kartläggs inre och yttre resurser. Inre resurser kan vara mod, 

motivation, känslomässig styrka, uthållighet, kunskap och färdigheter. Yttre resurser innebär 

människor i omgivningen såsom familjen och övrigt socialt nätverk. Yttre resurser kan även 

vara pengar eller hjälpmedel i form av tekniska produkter och medicinskt stöd. Patientens inre 

och yttre resurser vägs mot det dagliga livets krav (Carnevali, 1996, s. 22-35). På så sätt kan 

sjuksköterskan diagnostisera patientens individuella omvårdnadsbehov och utifrån dessa 

lägga upp omvårdnadsstrategier. 

 

Utifrån resultatet kan ses att många kvinnor med fibromyalgi redan hittat fungerande 

strategier och upprättat någon form av balans i tillvaron. Dessa kvinnor hade troligen hög 

känsla av sammanhang i tillvaron. Antonovsky (1987, s. 171) menar att en hög KASAM inte 

är detsamma som en speciell framgångsrik copingstil. En individ med hög KASAM tenderar 

däremot att välja ut de strategier som lämpar sig bäst och klarar därmed påfrestningar, som 

kronisk sjukdom, bättre och har mindre behov av stöd i dagligt liv än individer med låg 

KASAM. Enligt Carnevali (1996, s. 37) kan sjuksköterskan genom att samla in data om 

hälsorelaterade aspekter på dagligt liv, patientens hanteringsförmåga samt yttre resurser utföra 

en prognostisk bedömning av vilket stöd som behövs. De kvinnor i studien som funnit 

strategier för att hantera det dagliga livet och mobiliserat resurser för detta, behöver således 

mindre stöd än de som upplevde rädsla samt bristande motivation och använde sig av 

undvikande strategier. Carnevali (1996, s. 110) menar emellertid att det är viktigt att patienten 

får möjlighet att stämma av diagnosen. Denne bör få en möjlighet att bekräfta om 

bedömningen av omvårdnadsbehovet är korrekt, eller modifiera den om den är felaktig.  

 

FMS drabbar främst kvinnor i arbetsför ålder. I litteraturstudien framkom ett flertal strategier 

som syftade till att upprätthålla såväl ansvaret för familjen, yrkesliv samt ha en aktiv fritid 

trots sjukdomen. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa kvinnor genom att se helheten och engagera 

familjen i omvårdnaden. Familjen behöver omvårdnadsåtgärder i form av stöd, lyssnande och 

information. Sand (2001, s. 34-35 ) menar att anhöriga behöver konkret information om 
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sjukdomens symptom och yttringar. Informationen bör ges på ett ärligt och engagerat sätt. På 

så sätt kan kvinnor med fibromyalgi och deras närstående få kunskap om sin sjukdom. Enligt 

Carnevali (1996, s. 32) är kunskap en inre resurs som innefattar vad individen eller gruppen 

kan och vet i frågor som berör hälsa och sjukdom, behandling samt utnyttjande av resurser. 

Sjuksköterskan bör utforska såväl personernas kunskap som deras förmåga att tillämpa denna 

kunskap i dagligt liv för att få inblick i vilken sorts information och stöd som behövs. 

Sundeen, Stuart, Rankin och Cohen (1998, s. 182) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

tar sig tid med patient och anhöriga och informerar i den takt som patienten orkar. Rädsla för 

det okända är ofta värre än vetskapen om fakta. 

  

Enligt Ehnfors et al. (2000, s. 196-207) är medvetenhet hos sjuksköterskan om olika 

reaktionsmönster viktigt. Varje individ bör bemötas med respekt och förståelse. 

Sjuksköterskan bör främja medverkan, kommunikation och interaktion för patient och 

anhöriga. Ett stödjande beteende för kvinnor med fibromyalgi kan vara att sjuksköterskan 

visar intresse, ger moraliskt stöd samt att möjlighet ges till framtidshopp och utveckling. 

Carnevali (1996, s. 35) menar att andra människor med ett genuint intresse för individen är en 

viktig yttre resurs. Dessa människor kan bestå av släktingar, vänner grannar, personer som 

erbjuder sig att hjälpa patienten eller familjen, samt hälso- och sjukvårdspersonal. För kvinnor 

med fibromyalgi, kan således sjuksköterskan utgöra en viktig yttre resurs.  

 

Litteraturstudien visade att kvinnor med fibromyalgi vanligtvis upplevde dålig effekt av 

behandling med läkemedel. Sjukdomen gick inte att påvisa kliniskt och medförde inte synliga 

handikapp. Kvinnor med fibromyalgi uppgav att de ofta kände sig misstrodda och upplevde 

att sjukvårdspersonal tror att de överdriver eller simulerar. Enligt Gregersen (2001, s. 720) är 

det centralt att finna nya individuellt anpassade hanteringsstrategier för personer med 

fibromyalgi. Behandlingsplanen bör vara flexibel och utvärderas ofta. Här har sjuksköterskan 

ett stort ansvar. Carnevali (1996, s. 70-71) skriver att sjuksköterskan utifrån sin 

omvårdnadsdiagnos bör hjälpa patienten och närstående att finna strategier som syftar till att 

modifiera funktionell förmåga eller dagligt liv. Strategierna kan även syfta till att stödja 

individen, så att yttre resurser utnyttjas på effektivare sätt i dagligt liv. Det är viktigt att 

sjuksköterskan fortlöpande utvärderar omvårdnadsdiagnosen och samlar in nya variabler. 

Detta syftar till att mäta förändringar i individens funktionella förmåga, och tillgång eller 

utnyttjande av yttre resurser. På så sätt kan tidigare omvårdnadsdiagnos revideras och 

uppdateras. Kvinnor med fibromyalgi bör få en speciell sjuksköterska som fungerar som 



 22

omvårdnadsansvarig. På så sätt förhindras bristande kontinuitet och att patienten faller mellan 

stolarna. Enligt Pontin (1999) bör individer med kronisk sjukdom få kontinuitet i 

omvårdnaden. En sjuksköterska bör ansvara för, och följa upp patienten så att 

helhetsperspektivet och patientens trygghet säkras.  

 

Kategorin; att undvika socialt liv och aktiviteter visade på ett stort behov av åtgärder. 

Strategier som beskrevs av kvinnorna under denna kategori styrdes av rädsla för konsekvenser 

i form av smärta och trötthet. Undvikandet ledde till isolering och en känsla av utanförskap 

hos kvinnorna. Således uppstod en ond cirkel med få yttre resurser. De inre resurserna 

blockerades av rädsla och det dagliga livets krav försökte undvikas. Enligt Carnevali (1996, s. 

32) är mod en viktig inre resurs som innebär förmåga och vilja att ta risker i det dagliga livet. 

Det finns många situationer i dagligt liv som kräver mod och risktagande. Att hjälpa dessa 

kvinnor att uppnå empowerment och en känsla av sammanhang i tillvaron kan för 

sjuksköterskan vara en svår uppgift. Denna kategori speglade en uppgivenhet hos kvinnorna. 

En del kvinnor hade helt gett upp och stannade i sängen. 

 

Sjuksköterskan kan angripa problemet genom att fokusera på kvinnornas rädsla. Enligt 

Carnevali (1996, s. 32) är det emellertid viktigt att sjuksköterskan utför en noggrann 

omvårdnadsdiagnos. Bristande mod kan inte bemötas på samma sätt som bristande motivation 

eller bristande kunskap. Avsaknad av flera inre resurser kan dock förekomma hos en individ. 

Sundeen et al. (1998, s. 182) menar att det kan vara viktigt för patienten att uttrycka sin rädsla 

och få ett accepterande av sjuksköterskan för detta. En del vill tala om sin rädsla för att 

identifiera vad som upplevs hotande. Andra föredrar att vara tysta och behöver då ett icke 

verbalt stöd. Vid ett samtal är det viktigt att inte låta tystnaden bli ett hinder, patienten 

fortsätter att prata efter ett tag. De hanteringsstrategier individen väljer för att ta itu med 

situationen bör stöttas och respekteras av sjuksköterskan. Enligt Carnevali (1996, s. 36) bör 

sjuksköterskan ställa sig följande frågor: Vilka resurser behövs relaterat till individens och 

familjens funktionella förmåga, vilka resurser kan göras tillgängliga för dem, vilka resurser 

kommer att vara faktiskt användbara för personen och vilka resurser kan personen acceptera? 

 

För vissa kvinnor upplevdes smärtan som ett stort problem. Berörning och aktivitet skapade 

smärta och därmed rädsla. En omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan förmedla till dessa 

kvinnor är taktil massage. På så sätt kan kanske rädslan för berörning minskas och 

avslappning uppnås. Det är av yttersta vikt att massagen utförs mycket försiktigt. Enligt 
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Ehnfors et al. (2000, s. 219) påverkar lätt berörning av huden den fysiologiska frisättningen av 

hormoner. Detta har positiva effekter på smärta, det allmänna hälsotillståndet samt vid oro 

och rastlöshet. Meehan (1998) menar att terapeutisk beröring är en omvårdnadsåtgärd som 

skapar välbefinnande och fridfullhet hos en stor patientgrupp. En annan åtgärd som kan 

föreslås för att lindra smärtan hos kvinnor med fibromyalgi är transkutan nervstimulering 

(TNS). Almås, Valand, Bilicz & Berntzen (2001, s. 75) hänvisar till studier som visat att 70% 

av patienter med kroniska smärtor som provar TNS upplever smärtlindring initialt. 50% av 

patienterna upplever god effekt efter tre månader och 30% upplever fortsatt effekt efter ett år. 

 

 Ett sätt att stödja kvinnor med fibromyalgi som använde sig av undvikandestrategier kan vara 

att fokusera på deras egen styrka och försöka uppbringa motivation och framtidshopp. Dessa 

kvinnor upplever troligen en låg känsla av sammanhang i tillvaron. Enligt Antonowsky (1987, 

s. 136) utvecklas KASAM främst under barn- och ungdomsåren och anses färdig kring 30- års 

ålder. Individens KASAM utgör således enligt Antonovsky en djup rotad livshållning som är 

svår att påverka utifrån. Detta synsätt har fått kritik med motiveringen att människan är 

utvecklingsbar under hela livet.  

 

Sundeen et al. (1998, s. 136-148) menar att samtalet är av stor vikt för att sjuksköterskan ska 

kunna uppnå förståelse för patientens individuella behov. Kvinnor med fibromyalgi som 

upplevde bristande motivation kan ha behov av att via interventionen samtal stärka sin 

empowerment. Enligt Diemert Moch (1989) kan patienter, som upplever att de själva får 

planera sin behandling, klara av sin sjukdom bättre därför att de känner kontroll över 

situationen. I resultatet framkom att kvinnor med fibromyalgi upplevde något liknande. De 

ville inte få åtgärder föreslagna av vårdpersonal. Kvinnorna behövde istället stöd för att själva 

finna lösningen. McDougall (1997) menar att sjuksköterskor ofta gör patienter maktlösa 

genom att definiera hur patienten ska känna och handla. Detta skapar beroende och 

maktlöshet, vilket leder till oförmåga för patienten att hantera dagligt liv. I stället bör 

sjuksköterskan hjälpa patienten att inse sin egen styrka och möjligheter. Det gäller att bryta 

den onda cirkeln av hjälplöshet. Om sjuksköterskan kan hjälpa patienten att bli självständig 

och ta kontroll över sitt liv kan detta leda till en utveckling mot ett aktivt och värdigt liv. En 

åtgärd för att åstadkomma detta kan vara att starta självhjälpsgrupper för patienter med 

kronisk sjukdom. Personlig växt leder till personlig makt och på så sätt kan patienten 

bemyndiga sig själv. 
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Enligt Forchuk och Roberts (1993) kan kvalitativ forskning utvärderas via följande kriterier; 

Studiens fynd ska vara rimliga och möjliga att härleda till ursprungsdata. Bekräftbarhet är 

viktigt. Resultaten bör även vara överförbara vilket inte innebär generaliserbarhet. Kvalitativa 

studier beskriver hur ett fenomen kan upplevas. Andra människor kan i en överförbar studie 

förmodas ha liknande upplevelser och erfarenheter. En begränsning med denna litteraturstudie 

är att urvalet av försökspersoner i studierna påverkar resultatet. Kvinnor med fibromyalgi som 

redan uppnått balans i tillvaron och använder sig av aktiva hanteringsstrategier kan antas vara 

mer benägna att medverka och ha lättare att uttrycka sig i en intervjustudie än de kvinnor som 

är benägna att dra sig tillbaka. Följaktligen kan tänkas att vissa undvikandestrategier inte 

kommer i dagen. Emellertid är varje enskild människa unik och det är omöjligt att kvantifiera 

fram en sanning om hur kvinnor hanterar att leva med fibromyalgi. Detta är inte heller den 

kvalitativa forskningens syfte. Enligt Forchuk och Roberts (1993) eftersträvar kvalitativ 

forskning en helhetssyn utifrån individens perspektiv i dennes naturliga miljö.  

 

Fördelar med studien är att den från ett inifrånperspektiv beskriver vad som kan vara viktigt 

för vårdpersonalen att veta om kvinnors hanteringsstrategier vid fibromyalgi. Genom att ta del 

av studien kan djupare förståelse och därmed ökad beredskap uppnås att möta kvinnor med 

fibromyalgi. Utifrån detta kan kvinnor med fibromyalgi få stödjande omvårdnad som kan 

bidra till ökad livskvalitet och en känsla av hopp inför framtiden. 

 

Omvårdnadsvetenskap är tvärvetenskaplig och bildar en helhet av olika kunskapsområden. 

Som yrkesverksam sjuksköterska är det bra att kunna utföra en kvalitativ studie. På så sätt kan 

upplevda fenomen och företeelser kartläggas och nå en bredare population. Dagens samhälle 

är föränderligt och består av en mängd kulturer. Detta ställer stora krav på yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Det är viktigt att ha redskap för att kunna ta del av aktuell vetenskaplig 

litteratur. På så sätt kan skillnaden mellan tro och vetande manifesteras och kvaliteten på 

omvårdnaden för patienterna förbättras. 
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